
 

 

 

 

 

Plano para a Igualdade de Género | 2022 
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA FRANCISCO GENTIL, E.P.E. 

 
 

 





ÍNDICE 

 

 
  

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA 
FRANCISCO GENTIL E. P. E. 

 

PLANO PARA A IGUALDADE DE GÉNERO 
2022 

3 

 

Índice 

I. Introdução ........................................................................................................................................................... 5 

II. Enquadramento ................................................................................................................................................ 6 

III. Apresentação ..................................................................................................................................................... 7 

IV. Caracterização do Universo Laboral ....................................................................................................... 8 

V. Igualdade de género no IPO Lisboa ...................................................................................................... 14 

1. Igualdade no acesso a emprego .............................................................................................................. 14 

1.1. Anúncios, seleção e recrutamento ....................................................................................................... 14 

1.2. Período experimental ................................................................................................................................ 15 

2. Formação inicial e contínua ..................................................................................................................... 15 

3. Igualdade nas condições de trabalho ................................................................................................... 16 

3.1. Avaliação de desempenho........................................................................................................................ 16 

3.2. Promoção/progressão na carreira profissional ............................................................................. 16 

3.3. Salários ............................................................................................................................................................. 17 

4. Proteção na parentalidade ........................................................................................................................ 18 

4.1. Licenças/licenças partilhadas ................................................................................................................ 18 

4.2. Dispensas/faltas ........................................................................................................................................... 19 

4.3. Redução do tempo de trabalho .............................................................................................................. 19 

4.4. Formação para reinserção profissional ............................................................................................. 19 

4.5. Proteção, segurança e saúde da trabalhadora grávida, puérpera ou lactante .................. 19 

4.6. Proibição de despedimento de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante ou de 

trabalhador/a no gozo da licença parental. .............................................................................................. 20 

4.7. Comunicação no âmbito da não renovação de contrato a termo com trabalhadora 

grávida, puérpera ou lactante ou com trabalhador/a no gozo da licença parental. ............... 20 

5. Conciliação da vida profissional com a vida familiar e pessoal ................................................ 20 

5.1. Organização tempos trabalho: horário flexível ou trabalho tempo parcial ....................... 21 

5.2. Faltas ................................................................................................................................................................. 21 

5.3. Teletrabalho ................................................................................................................................................... 21 

6. Prevenção da prática de assédio no trabalho ................................................................................... 23 



ÍNDICE 

 

 

VI. Acompanhamento e revisão ..................................................................................................................... 24 

VII. Reajustamento e novas medidas ............................................................................................................ 26 

VIII. Recomendações ao Conselho de Administração ............................................................................. 27 

IX. Lista de abreviaturas ................................................................................................................................... 28 

X. Legislação/Referências .............................................................................................................................. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. INTRODUÇÃO 

 

 
  

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA 
FRANCISCO GENTIL E. P. E. 

 

PLANO PARA A IGUALDADE DE GÉNERO 
2022 

5 

 

I. Introdução 

O desenvolvimento organizacional e as políticas de gestão de pessoas baseadas no valor do 

capital humano, competências e qualidade demostram de forma clara a importância da igualdade de 

género entre homens e mulheres. 

A implementação de planos que promovam a igualdade de tratamento e oportunidades entre 

homens e mulheres contribuem para a diminuição e eliminação de situações discriminatórias que 

possam ainda ocorrer, tornando imprescindível a promoção e implementação de políticas de 

responsabilidade social e princípios de bom governo. 

O Plano para a Igualdade de Género (PIG) é um documento de elaboração anual, tornado 

obrigatório na Administração Pública através da Lei n.º 62/2017, de 01 de agosto.  

Face ao conjunto de desigualdades existentes na sociedade e os efeitos perniciosos que causam 

na vida coletiva, das famílias e das organizações, a promoção da igualdade de género assume-se como 

uma relevante questão social, perante a qual as entidades empregadoras, conjuntamente com os 

profissionais, devem contribuir como agentes de mudança. 

O PIG visa adotar e fortalecer políticas promotoras de igual visibilidade, poder e participação de 

homens e mulheres na vida pública e privada. 

Pretende-se que seja uma ferramenta dinâmica, que apresente informações anuais sobre 

indicadores de recursos humanos por género, tendo sempre como referência a data de 31 de 

dezembro. 

Para o efeito, o Conselho de Administração do Instituto Português de Oncologia de Lisboa 

Francisco Gentil (IPO Lisboa) determinou a criação de uma Comissão para a Execução do Plano para 

a Igualdade de Género (CEPIG), que elaborou o presente PIG de acordo com critérios objetivos e 

transparentes, enriquecido com indicadores, quadros e gráficos que permitem avaliar o respeito pelo 

princípio da igualdade neste Instituto. 
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II. Enquadramento 

A Lei n.º 62/2017, de 1 de Agosto, aprovou o regime da representação equilibrada entre 

mulheres e homens nos órgãos de administração e de fiscalização das entidades do setor público 

empresarial e das empresas cotadas em bolsa1 , determinando que as entidades do setor público 

empresarial devem, anualmente, “elaborar planos para a igualdade tendentes a alcançar uma efetiva 

igualdade de tratamento e de oportunidades entre mulheres e homens, promovendo a eliminação da 

discriminação em função do sexo e fomentando a conciliação entre a vida pessoal, familiar e 

profissional”. 

O Código de Trabalho (CT)2, dá pertinência ao tema da igualdade de género, nomeadamente 

através de disposições gerais sobre igualdade e não discriminação, proibição de assédio, igualdade e 

não discriminação em função do sexo e parentalidade. 

A alteração ao CT3  veio reforçar a proteção na parentalidade, tal como o diploma que regula 

especificamente a proteção social na parentalidade no âmbito dos subsistemas de previdência e no 

de solidariedade, estabelecendo nomeadamente a proibição de discriminação em função dos direitos 

de maternidade e paternidade, discriminações remuneratórias relacionadas com a atribuição de 

prémios de assiduidade e produtividade, bem como afetações desfavoráveis em termos de 

progressão na carreira. 

Têm sido emitidas recomendações pela Assembleia da República, designadamente: 

 Resolução n.º 116/2012, de 13 de julho, recomenda medidas de valorização da família 

que facilitem a conciliação entre a vida familiar e profissional; 

 Resolução n.º 260/2017, de 30 de novembro, recomenda a adoção de medidas que 

garantam o cumprimento efetivo dos horários de trabalho e a conciliação do trabalho 

com a vida familiar; 

 Lei n.º 60/2018, de 21 de agosto, aprova medidas de promoção da igualdade 

remuneratória entre mulheres e homens por trabalho igual ou de igual valor, através de 

quatro tipos de mecanismos de informação, avaliação e correção. 

Face ao que antecede, e nos termos Lei n.º 62/2017, de 1 de agosto, o IPO Lisboa elabora o 

presente plano, o qual respeita as normas supra identificadas. 

                                                                    
1 Referido no n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 62/2017, de 1 de agosto 

2 Subsecção III – artigos 23º a 65º 

3 Lei n.º 90/2019 de 4 de setembro 
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III. Apresentação 

O IPO Lisboa é uma pessoa coletiva de direito público, dotada de autonomia administrativa e 

financeira e de património próprio, insere-se no setor público empresarial do Estado e encontra-se 

sujeito à tutela e superintendência governamental. 

O IPO Lisboa é uma unidade de saúde com quase um século de experiência no tratamento, estudo 

e investigação do cancro. Presta cuidados de saúde altamente especializados e diferenciados, é o 

principal hospital oncológico português, está certificado como Centro de Referência Nacional no 

tratamento de vários tipos de cancro pelo Ministério da Saúde e acreditado pela Organization of 

European Cancer Institutes. 

 

SEDE 

Rua Professor Lima Basto, 1099- 023 Lisboa 

 

MISSÃO DO IPO LISBOA 

Garantir a prestação de cuidados de saúde de excelência em todos os domínios de intervenção, 

promoção e contributo para o ensino pré e pós-graduado e incentivo à investigação, pautando-se por 

princípios científicos, de humanização, motivação e pertença para os cidadãos e profissionais. 

 

VISÃO 

O IPO Lisboa afirma-se na criação de valor através de políticas de sustentabilidade, eficiência e 

reconhecimento externo. 

 

VALORES 

Expressam e evidenciam o compromisso do IPO Lisboa em conduzir a sua atividade no melhor 

interesse dos doentes:  

 Respeito pelos doentes;  

 Práticas humanizadoras;  

 Respeito pelas regras de acesso;  

 Padrões técnicos de excelência (Centros de Referência e certificação nacional e 

internacional);  

 Inovação e melhoria contínua de qualidade;  

 Valorização dos colaboradores;  

 Eficiência. 
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IV. Caracterização do Universo Laboral 

Em dezembro de 2019, o IPO Lisboa tinha no ativo 2033 trabalhadores - 1627 mulheres e 406 

homens -, distribuídos por 14 grupos profissionais. 

 

Nº trabalhadores 

 Homens Mulheres Total % 

Conselho de Administração 2 2 4 0,20 

Pessoal Dirigente 5 11 16 0,79 

Pessoal Médico Com Contrato 91 174 262 13,03 

Pessoal Médico em Formação Pré-Carreira 29 71 100 4,92 

Pessoal Médico - Total 120 245 365 17,95 

Pessoal de Enfermagem 73 514 587 28,87 

Pessoal Técnico Superior de Saúde - Carreira 1 10 11 0,54 

Pessoal Técnico Superior com Funções Equivalentes a 
Técnico Superior de Saúde 

8 35 43 2,12 

Pessoal Farmacêutico 2 18 20 0,98 

Pessoal Técnico Superior de Regime Geral 11 48 59 2,90 

Pessoal Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica 37 171 208 10,23 

Pessoal de Investigação 0 7 7 0,34 

Pessoal Docente 0 2 2 0,10 

Pessoal de Informática 8 3 11 0,54 

Assistente Técnico 38 221 259 12,74 

Assistente Operacional 101 340 441 21,69 

Total Geral 406 1.627 2.033 100 

 

Os hospitais são organizações que, tradicionalmente, incluem grupos profissionais 

maioritariamente femininos. Essa realidade também se reflete no IPO Lisboa, designadamente entre 

o pessoal docente (100%), pessoal de investigação (100%), pessoal técnico superior de saúde de 

carreira (90,91%), pessoal farmacêutico (90%), pessoal de enfermagem (87,56%), assistentes 

técnicos (85,33%), pessoal técnico superior de diagnóstico e terapêutica (82,21%), pessoal técnico 

superior com funções equivalentes a técnico superior de saúde (81,70%) e pessoal técnico superior 

de regime geral (81,36%).  

Recursos Humanos/Sexo – últimos cinco anos 

Ano 
Sexo 

Total 
% 

H M H M 

2016 406 1.463 1.869 22% 78% 

2017 402 1.469 1.871 21% 79% 

2018 406 1.486 1.892 21% 79% 

2019 397 1562 1959 20% 80% 

2020 406 1.627 2.033 20% 80% 
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Evolução 2016/2020 

 

Ao longo dos últimos cinco anos, o número de profissionais do sexo masculino manteve-se 

estável, embora com algumas flutuações, tendo o número de profissionais do sexo feminino 

aumentado 11,21%. Desta forma, entre 2016 a 2020, a representação das mulheres no total de 

efetivos subiu de 78% para 80%. 

Distribuição do efetivo total por sexo 

Vínculo 
Sexo 

Total 
% 

Total 
H M H M 

Pessoal com contrato 
permanente4 

359 1.491 1.850 17,66 73,34 91,00 

Pessoal sem contrato 
permanente 

47 136 183 2,31 6,69 9,00 

Total 406 1.627 2.033 19,97 80,03 100 

 

TAXA DE FEMINIZAÇÃO DO EFETIVO TOTAL5 = 80,03% 

Efetivo por sexos 

 

O pessoal feminino, a 31 de dezembro de 2020, representava 80,03% do efetivo global. 

                                                                    
4 Contrato permanente = contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado + contrato individual de trabalho por tempo 
indeterminado 
5 Mulheres/Efetivo*100 
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Trabalhadores estrangeiros por nacionalidade e sexo 

 
União Europeia C.P.L.P. Outros países Total 

H M H M H M H M 

Pessoal dirigente 0 1 0 0 0 0 0 1 

Pessoal médico 3 2 0 3 1 2 4 7 

Pessoal de enfermagem 2 3 1 2 0 7 3 12 

Pessoal Téc. Superior c funções equiv. a TSS6 1 0 0 1 0 0 1 1 

Pessoal Téc. Superior  1 0 0 0 0 0 1 0 

Pessoal. Téc. Superior Diagnóstico e Terapêutica 0 0 1 0 0 0 1 0 

Pessoal de Informática 0 0 1 0 0 0 1 0 

Assistentes Técnicos 0 2 1 8 0 0 1 10 

Assistentes Operacionais 0 1 0 9 0 0 0 10 

Total Geral 7 9 3 23 1 9 11 41 

 

Trabalham no Instituto 41 cidadãos com nacionalidade estrangeira. Em termos globais, 50% 

desses trabalhadores são oriundos de estados da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

(C.P.L.P.), 31% da União Europeia e 19% de outros países, como Moldávia (2), Suíça (2), Ucrânia (2), 

Antilhas Holandesas (1), Bielorrússia (1), Federação Russa (1) e Montserrat (1). Os países 

estrangeiros com maior número de profissionais no IPO Lisboa são Brasil (14), Espanha (10), Cabo 

Verde (6) e São Tomé e Príncipe (4). Neste grupo, os profissionais do sexo feminino têm um peso de 

79% no total de trabalhadores estrangeiros e são maioritariamente oriundos do Brasil (32%), de 

Cabo Verde (15%) e de Espanha (15%).  

Trabalhadores com deficiência por sexo 

 Homens Mulheres Total 

Pessoal Médico 6 7 13 

Pessoal de Enfermagem 2 11 13 

Pessoal Farmacêutico 0 1 1 

Pessoal Téc. Superior com funções equiv. a TSS7 0 1 1 

Pessoal Téc. Superior  0 1 1 

Pessoal Téc. Superior de Diagnóstico e Terapêutica 0 6 6 

Pessoal de Informática 0 1 1 

Assistente Técnico 1 7 8 

Assistente Operacional 1 11 12 

Total Geral 10 46 56 

 

Do total de trabalhadores com deficiência, 82% são do sexo feminino e encontram-se 

distribuídos, essencialmente, pelo pessoal de enfermagem (24%), assistentes operacionais (24%), 

pessoal médico (15%), assistentes técnicos (15%) e pessoal técnico superior de diagnóstico e 

terapêutica (13%). 

                                                                    
6 Técnico Superior de Saúde. 

7 Técnico Superior de Saúde. 
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Estrutura etária – efetivo total 

Idade em anos Homens Mulheres Total % 

Menos de 20 1 0 1 0,05 

20 - 24 21 110 131 6,44 

25 - 29 56 213 269 13,23 

30 - 34 46 178 224 11,02 

35 - 39 56 241 297 14,61 

40 - 44 52 237 289 14,22 

45 - 49 54 205 259 12,74 

50 - 54 37 170 207 10,18 

55 - 59 37 156 193 9,49 

60 - 64 29 86 115 5,66 

65 - 69 17 31 48 2,36 

Total 406 1.627 2.033 100 

 

 

Estrutura etária 

 

Existem 10 grupos profissionais distintos, cada um deles com carreiras e graus de 

desenvolvimento autónomos, que ocupam as diferentes funções do Instituto, no âmbito 

operacional, técnico e administrativo. 

 

Existem 10 grupos profissionais distintos, cada um deles com carreiras e graus de 

desenvolvimento autónomos, que ocupam as diferentes funções do Instituto, no âmbito 

operacional, técnico e administrativo. 

Dos efetivos globais da instituição, 52,58% situam-se na faixa etária dos 30 aos 49 anos, 19,72% 

têm menos de 30 anos e 8,02% têm idade igual ou superior a 60 anos. Nos profissionais do sexo 

feminino, 53,41% têm idades compreendidas entre os 25 e os 44 anos, sendo que apenas 7,19% do 

seu efetivo tem 60 ou mais anos. No sexo masculino, 51,72% situam-se na faixa etária dos 25 aos 44 

anos e 11,33% na faixa etária igual ou superior a 60 anos. A idade média da população masculina 

(42,5) é superior à da população feminina (41,6). 

 

Dos efetivos globais da instituição, 52,58% têm entre 30 aos 49 anos; 19,72% têm menos de 30 

anos e 8,02% têm idade igual ou superior a 60 anos. Entre os profissionais do sexo feminino, 53,41% 

têm idades compreendidas entre os 25 e os 44 anos, sendo que apenas 7,19% do seu efetivo tem 60 

ou mais anos. No sexo masculino, 51,72% situam-se na faixa etária dos 25 aos 44 anos e 11,33% na 

faixa etária igual ou superior a 60 anos. A idade média da população masculina (42,5 anos) é superior 

à da população feminina (41,6 anos). 
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Estrutura de antiguidades 

Idade em anos Homens Mulheres Total % 

Até 5 anos 125 563 688 33,84 

5 - 9 42 129 171 8,41 

10 - 14 49 261 310 15,25 

15 - 19 64 255 319 15,69 

20 - 24 32 114 146 7,18 

25 - 29 34 159 193 9,49 

30 - 34 42 103 145 7,13 

35 - 39 13 28 41 2,02 

> 40 5 15 20 0,98 

Total 406 1.627 2.033 100 

 

Em termos de escalões, importa destacar que 42,25% dos colaboradores têm uma antiguidade 

inferior a 10 anos e 33,84% um nível de antiguidade até cinco anos. Com antiguidade igual ou 

superior a 30 anos encontra-se 10,13% do efetivo. A população masculina tem um nível médio de 

antiguidade de 14,2 anos, sendo superior ao da população feminina, que é de 12,9 anos. 

 

 

Estrutura habilitacional 

 Homens Mulheres Total % 

4 anos de escolaridade 7 51 58 2,85 

6 anos de escolaridade 22 72 94 4,62 

9 anos de escolaridade 42 125 167 8,21 

11 anos de escolaridade 6 38 44 2,16 

12 anos de escolaridade 68 255 323 15,89 

Bacharelato 13 128 141 6,94 

Licenciatura 187 793 980 48,20 

Mestrado 55 152 207 10,18 

Doutoramento 6 13 19 0,93 

Total 406 1.627 2.033 100 

 

Em termos de habilitações, verifica-se que 66,25% dos profissionais do Instituto têm, à data de 

31 de dezembro de 2020, formação académica superior, 15,89% possuem o 12.º ano e apenas 

17,84% detêm habilitações literárias inferiores à escolaridade mínima obrigatória (12.º ano). Em 

termos de género, 64,29% dos profissionais do sexo masculino possui formação académica superior, 

subindo esta percentagem para os 66,75% nos profissionais do sexo feminino, o que se justifica pelo 

nível de especialização e exigência das carreiras do sector da saúde. 
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Cargos de liderança e chefia por grupo profissional e sexo  

 Homens Mulheres Total %H %M 

Conselho de Administração 2 2 4 50,00 50,00 

Pessoal Dirigente 5 11 16 31,25 68,75 

Pessoal Médico  14 17 31 45,16 54,84 

Pessoal de Enfermagem 3 21 24 12,50 87,50 

Pessoal Técnico Superior de Saúde  0 0 0 - - 

Pessoal Farmacêutico 2 1 3 66,67 33,33 

Pessoal Técnico Superior de Regime Geral 1 0 1 100 0 

Pessoal Técnico Superior de Diagnóstico e 
Terapêutica 

1 7 8 12,50 87,50 

Pessoal de Investigação 0 1 1 0 100 

Pessoal Docente 0 0 0 - - 

Pessoal de Informática 1 0 1 100 0 

Assistente Técnico 1 1 2 50,00 50,00 

Assistente Operacional 0 2 2 0 100 

Total Geral 30 63 93 32,26 67,74 

 

No IPOLFG identificam-se 93 cargos de direção superior e intermédia. Destes, 63 (67,7%) são 

desempenhados por mulheres, um valor que reflete o facto de as profissionais do sexo feminino 

estarem maioritariamente representadas na instituição em quase todos os grupos profissionais.  

Todavia, só nos grupos profissionais de enfermagem e técnicos superiores de diagnóstico e 

terapêutica o número de mulheres em funções de chefia - 80% - é proporcional ao universo laboral 

do Instituto no que respeita ao género. 
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V. Igualdade de género no IPO Lisboa 

A análise das questões de Igualdade de género no IPO Lisboa tem por base a estrutura do “Guião 

para a Implementação de Planos de Igualdade nas Empresas”, da Comissão para a Cidadania e 

Igualdade de Género (CITE). 

Nesse sentido, o IPO Lisboa procedeu à identificação dos objetivos e medidas a implementar a 

curto e médio prazo. Atendendo à complexidade e importância do tema, o CA determinou a criação 

da CEPIG, que é constituída por elementos de diferentes grupos profissionais e serviços (Ordem de 

Serviço nº 5 de 26/01/2021), para acompanhamento do processo. 

Não obstante o trabalho desenvolvido, identificam-se no presente documento os procedimentos 

já existentes e algumas sugestões de melhoria. 

 

1. Igualdade no acesso a emprego 

1.1. Anúncios, seleção e recrutamento 

O IPO Lisboa divulga no seu portal de Internet e em jornal impresso os anúncios de oferta de 

emprego, os quais não contêm, direta ou indiretamente, qualquer restrição, especificação ou 

preferência baseada no sexo8. 

O recrutamento de pessoal para os vários grupos profissionais é indiferenciado entre mulheres 

e homens, respeitando a legislação9 que proíbe a discriminação de tratamento dos candidatos a 

emprego, não podendo estes serem beneficiados ou prejudicados no acesso ao emprego em função 

da ascendência, idade, sexo, orientação sexual, identidade de género, estado civil, nacionalidade, 

origem ética ou raça, religião, convicções políticas ou ideológicas, filiação sindical entre outras, 

devendo o Estado promover a igualdade de acesso a tais direitos. 

O IPO Lisboa atende ao cumprimento da legislação em vigor no que respeita à publicitação dos 

anúncios de ofertas de emprego, bem como ao tratamento da informação, de forma desagregada, por 

género. Neste sentido, todas as publicações de oferta de emprego são claras, especificando as 

exigências pretendidas, as qualificações necessárias, os requisitos ao desempenho da função, a 

remuneração a atribuir e o tipo de contrato a celebrar. 

Os registos dos processos de recrutamento efetuados mantêm-se pelo período de cinco anos, 

agrupados por anos, processos de recrutamento e grupos profissionais10. 

 

                                                                    
8 Aplicabilidade dos números 1, 2 e 3 do artigo 30. º do Código do Trabalho. 

9 Números 1 e 2 do artigo n. º 24 do Código do Trabalho. 

10 Artigo 32.º do Código do Trabalho. 
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É também assegurada a substituição temporária das trabalhadoras grávidas, puérperas ou 

lactantes e ausentes ao trabalho no gozo de direitos relacionados com a parentalidade, garantindo o 

seu regresso após o gozo desses direitos. 

 

1.2. Período experimental 

Na rescisão no período experimental, o IPO Lisboa respeita o período da efetiva execução do 

contrato de modo a avaliar o interesse na sua manutenção, agindo, em caso de insuficiente 

desempenho, de acordo com o estipulado na Lei11. 

 

 

2. Formação inicial e contínua 

É reconhecida a igualdade de oportunidades entre mulheres e homens no acesso à formação. 

O IPO Lisboa tem Plano de Formação assente em necessidades formativas previamente 

identificadas, assegurando a oportunidade de mulheres e homens terem igual acesso ao número de 

horas de formação certificada, como se pode constatar pelos indicadores apresentados. 

À entrada, os novos trabalhadores recebem um Manual de Acolhimento e Integração, com um 

conjunto de informações e orientações úteis sobre o Instituto, a sua missão, visão e organização. 

A todos os profissionais em início de funções é proporcionada qualificação inicial on job, de 

forma a garantir o ingresso na instituição, independentemente da qualificação que detêm12. 

Os novos profissionais participam ainda numa sessão de acolhimento inicial, onde é apresentada 

a instituição e as suas regras de segurança e qualidade, os direitos e deveres e outros aspetos 

relevantes na prestação de trabalho e interação com a Gestão de Recursos Humanos (GRH)13. 

Nesta conformidade, é assegurado o acesso a formação interna, no Centro de Formação, ou 

externa, em outras entidades, com participação e presença indiferenciada entre mulheres e homens. 

No IPO Lisboa aplica-se uma política de estímulo e garantia de desenvolvimento de 

competências técnicas e comportamentais durante o horário de trabalho, sem qualquer tipo de 

discriminação, com base o Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da Administração Pública 

(SIADAP). 

 

                                                                    
11 Artigos 111. º e 114º do Código do Trabalho. 

12 Alínea a) do artigo 130. º do Código do Trabalho. 

13 Conforme consta no dever de informação descrito no artigo n. º 106 do Código do Trabalho. 
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As fichas de avaliação14 em uso na Instituto incluem campos para descrição de expectativas, 

condições e/ou requisitos de desenvolvimento pessoal e profissional  e diagnóstico de necessidades 

de formação. 

 

3. Igualdade nas condições de trabalho 

Os profissionais do IPO Lisboa estão sujeitos à igualdade de condições de trabalho, 

nomeadamente quanto à retribuição para trabalho igual ou de valor igual15, e aos mesmos critérios 

de determinação da retribuição16. 

 

3.1. Avaliação de desempenho 

O instrumento de gestão aplicado no IPO Lisboa para avaliação do desempenho dos profissionais 

é o SIADAP17. 

O sistema de avaliação aplicado requer definição de objetivos estratégicos mensuráveis, exclui 

qualquer discriminação, direta ou indireta, baseada no sexo e não penaliza os profissionais no 

exercício das suas responsabilidades familiares e parentais. 

A atribuição da avaliação final é efetuada com base no desempenho do respetivo biénio, com 

base nos objetivos contratualizados entre ambos os intervenientes no processo, não existindo 

qualquer diferenciação de género. 

 

3.2. Promoção/progressão na carreira profissional 

O IPO Lisboa assegura a igualdade, nos diversos grupos profissionais, ao nível de remunerações 

e dos processos de gestão da carreira.  

Os trabalhadores da Administração Pública têm regras próprias de progressão e de promoção. 

As valorizações remuneratórias das carreiras gerais e especiais assentam no SIADAP, cujas 

avaliações relevantes estão sujeitas a quotas. As quotas não fazem distinção de género. 

Nas carreiras pluricategoriais, os trabalhadores, além de poderem obter progressão com base 

no SIADAP, podem também concorrer a uma promoção para mudar de categoria, dentro da mesma 

carreira, com correspondente valorização salarial;  

Ambas possibilitam uma gestão da carreira igualitária para homens e mulheres. 

                                                                    
14 Modelo de fichas de avaliação decorrente da Lei 66-B/2007, de 28 de dezembro. 

15 Estipulado no artigo 31.º do Código do Trabalho. 

16 Artigo 270.º do Código do Trabalho. 

17 Lei 66-B/2007, de 28 de dezembro e suas alterações. 
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3.3. Salários 

As políticas salariais no IPO Lisboa assentam no princípio do salário igual para trabalho igual ou 

valor igual, sem qualquer discriminação em função do género, e têm por base a tabela remuneratória 

em vigor para a Administração Pública, as tabelas das carreiras, os acordos coletivos de trabalho e o 

Regulamento Interno. 

 

Remuneração base média a 31 de dezembro de 2020 

 Homens Mulheres Média Diferença (b) – (a) 

Pessoal Dirigente 3.176,30 € 3.050,10 € 3.089,54 € -126,20 € 

Pessoal Médico 2.963,12 € 2.821,83 € 2.868,28 € -141,28 € 

Pessoal Enfermagem 1.430,44 € 1.394,67 € 1.399,12 € -35,76 € 

Pessoal Téc. Superior de Saúde - Carreira 2.509,97 € 2.114,33 € 2.150,30 € -395,64 € 

Pessoal Téc. Superior com funções equiv. a TSS18 1.297,31 € 1.317,70 € 1.313,90 € 20,39 € 

Pessoal Farmacêutico 1.694,70 € 2.017,77 € 1.985,46 € 323,08 € 

Pessoal Técnico Superior de Regime Geral 1.527,49 € 1.359,58 € 1.344,80 € -167,90 € 

Pessoal Téc. Superior de Diagnóstico e Terapêutica 1.243,51 € 1.285,02 € 1.277,63 € 41,51 € 

Pessoal de Investigação - 3.087,36 € 3.087,36 € - 

Pessoal de Informática 1.445,24 € 1.629,74 € 1.495,56 € 184,50 € 

Assistente Técnico 818,46 € 749,80 € 759,87 € -68,66 € 

Assistente Operacional 680,44 € 654,63 € 660,54 € -25,81 € 

Total Geral 1.673,20 € 1.391,26 € 1.445,51 € -281,94 € 

 

 

A 31 de dezembro de 2020, as profissionais do sexo feminino têm uma remuneração base média 

281,94€ inferior à dos profissionais do sexo masculino. Esta diferença constata-se nos grupos 

profissionais pessoal técnico superior de saúde de carreira (-395,64€), pessoal técnico superior de 

regime geral (-167,90€), pessoal médico (-141,28€), pessoal dirigente (-126,20€), assistente técnico 

(-68,66€), pessoal de enfermagem (-35,76€) e assistente operacional (-25,81€). Esta diferença 

poderá justificar-se pelo facto de os profissionais do sexo masculino terem uma antiguidade média 

superior em 1,3 anos à das profissionais do sexo feminino, explicando assim as variações 

remuneratórias apresentados anteriormente.  

 

Contudo, nos grupos do pessoal farmacêutico (+323,08€), pessoal de informática (+184,50€), 

pessoal técnico superior de diagnóstico e terapêutica (+41,51€) e pessoal técnico superior com 

funções equivalentes a técnico superior de saúde (+20,39€), as profissionais do sexo feminino têm 

uma remuneração base média superior aos do sexo masculino.  

                                                                    
18 Técnico Superior de Saúde. 
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Remuneração base média a 31 de dezembro de 2020 

 Homens Mulheres Média Diferença (b) – (a) 

Pessoal Dirigente 17,4 11,4 13,3 -6,0 

Pessoal Médico 14,4 11,1 12,2 -3,3 

Pessoal de Enfermagem 11,2 11,2 11,2 0 

Pessoal Téc.Superior de Saúde - Carreira 31,0 28,9 29,1 -2,1 

Pessoal Téc. Superior com funções equiv. a TSS19 8,3 8,0 8,1 -0,3 

Pessoal Farmacêutico 18,5 20,1 19,9 1,6 

Pessoal Técnico Superior de Regime Geral 12,5 11,0 11,3 -1,5 

Pessoal Téc. Superior de Diagnóstico e Terapêutica 11,8 14,0 13,6 2,2 

Pessoal de Investigação - 23,1 23,1 - 

Pessoal Docente - 18,5 18,5 - 

Pessoal de Informática 15,5 13,6 15,0 -1,9 

Assistente Técnico 20,8 14,9 15,8 -5,9 

Assistente Operacional 14,9 14,4 14,5 -0,5 

Total Geral 14,2 12,9 13,1 -1,3 

 

Analisando as remunerações por grupos profissionais, verifica-se que a antiguidade média dos 

trabalhadores do sexo masculino é superior à do sexo feminino nos grupos pessoal dirigente (+6), 

assistente técnico (+5,9), pessoal médico (+3,3), pessoal técnico superior de saúde de carreira (+2,1), 

pessoal de informática (+1,9), pessoal técnico superior do regime geral (+1,5), assistente operacional 

(+0,5) e pessoal técnico superior com funções equivalentes a técnico superior de saúde (+0,3). Em 

sentido contrário encontram-se o pessoal técnico superior de diagnóstico e terapêutica (-2,2) e o 

pessoal farmacêutico (-1,6). 

 

 

4. Proteção na parentalidade 

A proteção da maternidade e da paternidade é condição essencial para a promoção de uma 

relação equilibrada entre a vida profissional e familiar. 

 

4.1. Licenças/licenças partilhadas 

Todos os direitos relativos à parentalidade são assegurados de acordo com a legislação em 

vigor20. 

 

                                                                    
19 Técnico Superior de Saúde. 

20 Artigo 33.º e artigo 62.º do Código do Trabalho, artigo 50.º a 60.º da Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, e artigo n.º 111.º do 
Código do Trabalho 
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4.2. Dispensas/faltas 

As faltas dadas pelos progenitores não determinam perda de quaisquer direitos, salvo quanto à 

retribuição, e são consideradas como prestação efetiva de trabalho21. 

 

Horas de ausência por parentalidade em 2020 

 Homens Mulheres Total 

Pessoal Médico 2.021 31.328 33.349 

Pessoal de Enfermagem 2.261 28.001 30.262 

Pessoal Farmacêutico - 1.638 1.638 

Pessoal Tec.Superior com funções equiv. a TSS22 - 1.365 1.365 

Pessoal Técnico Superior - 154 154 

Pessoal Téc.. Superior de Diagnóstico e Terapêutica 626,2 12.128 12.754,2 

Assistente Técnico - 4.719,3 4.719,3 

Assistente Operacional - 4.719,3 4.719,3 

Total 5.860,2 83.547,3 89.407,5 

 

As faltas por motivo de parentalidade representam 26,49% do total de ausências registado em 

2020, totalizando 89.407,5 horas. Destas, 93,45% pertence a profissionais do sexo feminino. 

4.3. Redução do tempo de trabalho 

O IPO Lisboa permite, sempre que possível, a redução e/ou flexibilização do horário de trabalho 

para os profissionais com responsabilidades familiares. 

4.4. Formação para reinserção profissional 

É direito dos profissionais do IPO Lisboa a formação para reinserção profissional após a licença 

para assistência a filho(a) ou para assistência a pessoa com deficiência ou doença crónica, pelo que a 

mesma deverá ser promovida. 

4.5. Proteção, segurança e saúde da trabalhadora grávida, puérpera ou lactante 

São asseguradas condições de trabalho idênticas e igualdade de ganhos mensais entre homens 

e mulheres em cada categoria profissional, sendo integralmente respeitados os direitos consignados 

na legislação em vigor, relativamente à proteção de grávidas, puérperas ou lactantes, nomeadamente 

quanto a licenças, restrições de trabalho noturno e/ou suplementar23. 

                                                                    
21 No que respeita às ausências descriminadas no número 4 do artigo 31.º e artigo 65.º do Código do Trabalho. 

22 Técnico Superior de Saúde. 

23 Artigo 33.º e artigo 62.º do Código do Trabalho e artigo 50.º a 60.º da Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro. 
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O IPO Lisboa assegura que todos os profissionais que trabalhem em áreas que possam colocar 

em risco a saúde da mãe ou do feto, como nos serviços de medicina nuclear, radioterapia, radiologia, 

etc., tenham atividades adaptadas ou se mantenham ausentes, com faltas justificadas, para sua 

proteção e segurança. 

4.6. Proibição de despedimento de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante ou 

de trabalhador/a no gozo da licença parental. 

Além de proibido, não ocorre no IPO Lisboa o despedimento de trabalhadora grávida, puérpera 

ou lactante ou de trabalhador/a no gozo da licença parental. 

 

4.7. Comunicação no âmbito da não renovação de contrato a termo com 

trabalhadora grávida, puérpera ou lactante ou com trabalhador/a no gozo da licença 

parental. 

Não ocorre no IPO Lisboa a não renovação do contrato a termo de trabalhadoras grávidas, 

puérperas ou lactantes ou com trabalhador/a no gozo da licença parental, pelo que nunca foi 

comunicado à CITE24. 

 

 

5. Conciliação da vida profissional com a vida familiar e pessoal 

De modo global, na organização e a distribuição do trabalho pelas equipas, as diferentes chefias 

procuram, sempre que possível e desde que não exista incompatibilidade ou perturbação das 

atividades assistenciais ou outras, salvaguardar o apoio a trabalhadores ou trabalhadoras no que 

concerne às suas responsabilidades específicas ao nível familiar, através, por exemplo, da 

concentração ou alargamento do horário diário. 

Considera-se pertinente a sensibilização para atender às necessidades dos trabalhadores e 

trabalhadoras, integrada numa política institucional de recursos humanos, promovendo formação, 

nomeadamente às chefias, no que concerne ao princípio da igualdade e não discriminação entre 

homens e mulheres e à conciliação da vida profissional, familiar e pessoal dos trabalhadores ou 

trabalhadoras. 

O IPO Lisboa tem nas suas instalações alguns de serviços de proximidade (nomeadamente 

lavandaria, para todo o fardamento, refeitório e cafetarias) e dispõe de um Serviço de Segurança e 

Saúde no Trabalho. 

                                                                    

24 Conforme previsto no n.º 3 do artigo 144.º do Código do Trabalho. 
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Faz-se, ainda, referência a um protocolo celebrado entre o IPO Lisboa e uma cadeia de ginásios, 

com vantagens exclusivas para trabalhadores ou trabalhadoras da Instituição e familiares. 

 

5.1. Organização tempos trabalho: horário flexível ou trabalho tempo parcial 

A flexibilização de horário de trabalho (horas de entrada e saída) no cumprimento do período 

normal de trabalho semanal25 é aplicada mediante solicitação do próprio e de acordo com a função 

do profissional e disponibilidade da unidade orgânica. 

 

5.2. Faltas 

As faltas são regidas pela Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, para os profissionais com 

contrato de trabalho em funções públicas, e pelo Código do Trabalho, para os profissionais com 

contrato individual de trabalho. 

O IPO Lisboa considera justificadas as faltas dadas pelos seus trabalhadores e trabalhadoras 

sempre que motivadas pela prestação de assistência inadiável e imprescindível a membro do seu 

agregado familiar (nomeadamente filhos ou filhas e netos ou netas) ou motivadas por deslocação a 

estabelecimento de ensino de menores, por motivo da situação educativa destes, nos termos 

previstos na Lei. 

 

5.3. Teletrabalho 

No IPO Lisboa, esta modalidade de teletrabalho não existia como prática usual de trabalho. Em 

2020, no contexto da pandemia COVID-19, e com vista à prevenção da transmissão da infeção pelo 

novo coronavírus e conciliação da vida profissional com a vida pessoal (encerramento, por período, 

os estabelecimentos de ensino), o Instituto implementou o teletrabalho a diferentes grupos 

profissionais. 

Entre 1 de março de 2020 e 30 de abril de 2021, foram 350 os trabalhadores ou trabalhadoras 

que exerceram as suas funções em regime de teletrabalho. Para o efeito, foram criados 300 acessos 

remotos através de VPN e registaram-se, em média, cerca de 100 ligações diárias por acesso remoto 

ao portal CITRIX. Para realização de reuniões, conferências e eventos científicos, o IPO Lisboa passou 

também a utilizar o Microsoft Teams, dotando o Anfiteatro da tecnologia necessária para transmissão 

em streaming, o que permitiu manter a maior parte da atividade de formação que estava programada.  

                                                                    

25 Prevista no artigo 111º da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas (LGTFP) e artigo 56.º e 57.º do Código de Trabalho 

(CT). 
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Atualmente, após análise da efetividade e impacto das medidas adotadas na prestação de 

cuidados de saúde aos doentes, na organização do hospital e na conciliação da vida profissional com 

a vida familiar e pessoal, estuda-se a possibilidade de o teletrabalho poder vir a ser implementado 

em situações específicas, que não comprometam a missão do hospital.  

Nos casos em que as atividades desempenhadas pelas trabalhadores e trabalhadores não se 

revelem incompatíveis com o teletrabalho, e caso o Instituto tenha os recursos e meios necessários 

para o efeito, o teletrabalho poderá vir a tornar-se uma medida de política institucional ao invés de 

uma necessidade institucional. 

 

Regime de teletrabalho26 em 31 de dezembro de 2020 

 Homens Mulheres Total 

Pessoal Dirigente 2 1 3 

Pessoal Médico27 7 16 23 

Pessoal de Enfermagem 0 5 5 

Pessoal Técnico Superior de Saúde – Carreira 0 4 4 

Pessoal Técnico Superior com funções equiv. a TSS28 2 16 18 

Pessoal Farmacêutico 0 0 0 

Pessoal Técnico Superior de Regime Geral 4 23 27 

Pessoal Téc. Superior de Diagnóstico e Terapêutica 1 4 5 

Pessoal de Investigação 0 1 1 

Pessoal Docente 0 0 0 

Pessoal de Informática 8 3 11 

Assistente Técnico 14 35 49 

Assistente Operacional 0 3 3 

Total 38 111 149 

 

A 31 de dezembro de 2020, encontrava-se em regime de teletrabalho 7,33% do efetivo29 do 

Instituto o que, por grupo profissional, corresponde a: 100% do pessoal de informática; 47,37% do 

pessoal técnico superior de regime geral; 41,86% do pessoal técnico superior com funções 

equivalentes a técnico superior de saúde; 36,36% do pessoal técnico superior de saúde de carreira; 

18,92% dos assistentes técnicos; 18,75% do pessoal dirigente; 14,29% do pessoal de investigação; 

6,32% do pessoal médico; 2,40% do pessoal técnico superior de diagnóstico e terapêutica; 0,85% do 

pessoal de enfermagem e 0,68% dos assistentes operacionais. Importa ainda acrescentar que 74,50% 

dos trabalhadores em regime de teletrabalho são mulheres. Sendo o IPO Lisboa um hospital, o regime 

de teletrabalho adotado implica a presença do trabalhador no Instituto sempre que necessário ou 

                                                                    
26 Considera-se teletrabalho a prestação laboral realizada com subordinação jurídica, habitualmente fora da empresa e através 

do recurso a tecnologias de informação e de comunicação. 

27 Inclui pessoal médico em formação pré-carreira. 

28 Técnico Superior de Saúde. 

29 Não contabiliza os prestadores de serviço. 
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exigido, de foram a assegurar as atividades assistenciais e o normal funcionamento do Instituto. 

Refira-se que 65,10% dos trabalhadores e trabalhadoras estão em regime rotativo ou alternado. 

 

6. Prevenção da prática de assédio no trabalho 

A Lei n. º73/2017, de 16 de agosto, que entrou em vigor a 1 de outubro de 2017, introduziu 

alterações importantes ao Código do Trabalho, reforçando o quadro legislativo já existente no âmbito 

da prevenção e do combate às práticas de assédio no trabalho.  

O referido diploma legal manteve os conceitos de assédio (assédio e assédio sexual), constantes 

do art.29º do Código do Trabalho, mas destacou a proibição destas práticas; determinou o direito de 

indemnização à vítima e criou uma especial proteção para o denunciante e para as testemunhas. no 

O art.127º do Código do Trabalho impõe ainda novos deveres ao empregador, designadamente: 

 O dever de adotar códigos de boa conduta para a prevenção e combate ao assédio no 

trabalho;  

 O dever de instaurar procedimento disciplinar sempre que tiver conhecimento de 

alegadas situações de assédio no trabalho. 

Neste contexto, cabe ao IPO Lisboa adotar normas de boa conduta que promovam a prevenção 

e o combate ao assédio no trabalho, permitindo mais facilmente identificar e reprimir eventuais 

situações que venham a ocorrer. A existência de um procedimento interno para reporte e análise de 

situações de potencial assédio no trabalho é também uma mais-valia. 

O IPO Lisboa não tem práticas discriminatórias nem usa linguagem ou imagens que o possam 

ser. Deve, contudo, incrementar a linguagem de inclusão relativamente aos seus trabalhadores e 

trabalhadoras. 
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VI. Acompanhamento e revisão 

O presente PIG foi elaborado para ser aplicado no ano de 2022 e representa o compromisso do 

Instituto para com as medidas elencadas. 

Cronograma das ações desenvolvidas em 2021 

 ATIVIDADES/REUNIÕES 26/JAN 22/ABR 07/MAI 21/MAI 04/JUN 18/JUN 09/JUL 15/AGO 30/SET 

 

Nomeação Comissão para a Execução do 
Plano para a Igualdade de Género 
(Ordem de Serviço nº05/2021) 

         

A
N

Á
L
IS

E
 

1ª reunião da CEPIG do IPO Lisboa 

         

Discussão do tema 

         

Planeamento das reuniões 

         

P
L
A

N
E

A
M

E
N

T
O

 

Ordem de trabalhos 

         

Identificação das necessidades 

         

Análise da matriz de apoio ao diagnóstico 

         

Análise da estrutura do PIG 

         

Estrutura das áreas por equipas 

         

D
E

S
E

N
V

O
L
V

IM
E

N
T

O
 

Desenvolvimento do PIG 

         

Monitorização do trabalho por equipas 

         

Apresentação do trabalho da equipa da 
GRH com os temas 2, 3, 4 e 5 

         

Análise e fusão do trabalho da equipa 
com o tema 6 

         

Análise e fusão do trabalho da equipa 
com o tema 7 

         

Análise das medidas a implementar 

         

IM
P

L
E

M
E

N
T

A
Ç

Ã
O

 

Revisão integral do PIG 

         

Últimas retificações 

         

Envio do PIG para CA 

         

D
IV

U
L
G

A
Ç

Ã
O

 Verificação da deliberação do CA 

         

Envio do Plano para a CITE e CIG 

         

Divulgação do PIG na Intranet e Internet 

         



VI. ACOMPANHAMENTO E REVISÃO 

 

 
  

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA 
FRANCISCO GENTIL E. P. E. 

 

PLANO PARA A IGUALDADE DE GÉNERO 
2022 

25 

 

Não obstante a Instituição cumprir as matérias em vigor conforme descrito, o presente PIG será 

reforçado com novas medidas a implementar até final de dezembro de 2022, tendo por base o 

autodiagnóstico disponibilizado pela CITE. 

 

O PIG será monitorizado semestralmente e revisto anualmente através da avaliação do 

cumprimento das medidas definidas, de forma a reajustar ou implementar novas medidas. 

Terminada a vigência do presente plano, será realizado novo diagnóstico de avaliação das 

medidas implementadas para desenvolvimento do PIG para 2023. 

No âmbito do anterior PIG do IPO Lisboa, algumas das medidas propostas (ver quadro infra) 

encontram-se ainda em fase de implementação. 

 

Medidas Em implementação Implementado Em monitorização 

Criação de grupo de trabalho para a Igualdade entre 
mulheres e homens e formalização das respetivas 
competências - criação da CEPIG. 

 x  

Afixar na Intranet, informação sobre os direitos e 
deveres dos profissionais em matéria de igualdade e 
não discriminação, conforme disposto nos números 4 e 
5 do artigo 24.º do Código do trabalho. 

x GCRP  

Elaborar relatórios de registo dos processos de 
recrutamento com desagregação por sexo, de acordo 
com o artigo 32.º do Código do trabalho. 

x GRH  

Inserir nos folhetos de integração de novos 
colaboradores menção à igualdade do género e não 
discriminação. 

x GRH  

Promover formação para a igualdade do género e não 
discriminação. 

x CF  

Recomendação ao CA para inserção de referência à 
igualdade de género na missão do IPO Lisboa. 

x CA  

 

Face ao exposto, é preciso reavaliar, promover um novo diagnóstico e reajustar as novas 

medidas. 

O presente plano é um documento evolutivo, que será avaliado e revisto anualmente. 
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VII. Reajustamento e novas medidas 

Analisados os dados existentes e independentemente do trabalho que a CEPIG continuará a 

realizar, defende-se a implementação das seguintes medidas: 

Objetivos Medidas 
Responsável 

pela 
atividade 

Orçamento Indicadores Metas 

Objetivo 1 - Salvaguardar 
os princípios da igualdade 
de género e da não 
discriminação entre 
mulheres e homens no 
Instituto. 

Medida 1.1 - Inclusão do 
princípio da igualdade de género 
em todos os documentos oficiais 
designadamente Relatórios e 
Planos de Atividades, Manual de 
Acolhimento, Regulamento 
Interno, Código de Ética e outros  
enquanto criação de valor dos 
serviços do IPOLFG. 

CA 
DSE 
GRH 

 

Não 
envolve 
custos 

específicos 

Relatórios e documentos 
oficiais do IPOLFG com 
referência à igualdade de 
género 

Até final de 
2022 

Medida 1.2 - Elaboração ou 
revisão de códigos de conduta, 
planeamento estratégico e 
normas Internas com inclusão 
do princípio da igualdade entre 
homens e mulheres 

GRH 
Todos os 

serviços do 
IPO Lisboa 

Não 
envolve 
custos 

específicos 

Documentos elaborados 
e/ou revistos 

Até final de 
2022 

Objetivo 2 - Assegurar a 

implementação do  PIG, a 
sua monitorização, 
acompanhamento e 
sustentabilidade. 

Medida 2.1 - Monitorização e 
acompanhamento da execução 
das medidas. 

Todos os 
serviços do 
IPO Lisboa 

CEPIG  

Não 
envolve 
custos 

específicos 

Reuniões semestrais de 
monitorização 

Sem limite 

Objetivo 3 - Garantir o 
princípio da igualdade entre 
mulheres e homens e não 
discriminação no acesso a 
emprego, incluindo cargos 
de liderança e chefia.  

Medida 3.1 - Verificação dos 
processos de recrutamento, 
concursos internos e estágios 
profissionais de forma a garantir 
que não contêm qualquer 
restrição, especificação ou 
preferência baseada no sexo, 
sendo redigida de forma comum 
a ambos os sexos, a utilização 
de linguagem inclusiva e a 
indicação expressa da aceitação 
da candidatura de ambos os 
sexos. 

GRH 

Não 
envolve 
custos 

específicos 

Processos de recrutamento 
e concursos isentos de 
qualquer menção, direta ou 
indireta, especificação ou 
preferência baseada no 
sexo, e redigida de forma 
comum a ambos os sexos 
com a indicação M/F 
apresentada de forma bem 
visível. Enviar comunicação 
à GRH 

1º semestre 
de 2022 

Objetivo 4 – Integrar no 
plano de formação  do IPO 
Lisboa ações sobre 
temática da igualdade de 
género. 

Medida 4.1 - Integração no 
plano de formação de um 
módulo da temática de 
Igualdade de género e questões 

associadas (liderança no 
feminino, sensibilização para a 
violência de género e doméstica, 
equidade nas horas para além 
do trabalho, estereótipos de 
género, linguagem inclusiva, 
proteção na parentalidade, 
conciliação da vida profissional, 
familiar e pessoal, assédio moral 
e sexual no trabalho), 
assegurando a participação de 
todos/as e-learning. Publicação 
na Intranet, com destaque. 
 
Medida 4.2 – Realização de 
conferência sobre Igualdade de 
género na Administração 
Pública no setor da saúde  

CF 
GRH 

 
GCRP 

 
 

CITE 
 

CIG 
 
 
 
 
 
 
 

GCRP 

Não 
envolve 
custos 

específicos 

 
 

 
Módulo de formação sobre 
igualdade entre mulheres e 
homens integrado no plano 
de formação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realização de pelo menos 
uma conferência 

1º semestre 
2022 

Objetivo 5 - Garantir a 
prevenção e o combate ao 
assédio no trabalho. 

Medida 5.1 – Estudo para a 
implementação de um 
procedimento com vista à 
denúncia e combate ao assédio 
e discriminação no local de 
trabalho. 

GRH 
SSO 
CITE 

Não 
envolve 
custos 

específicos 

Procedimento interno criado 
e implementado 

Até final de 
2022 

Medida 5.2 - Conceção de 
código de boa conduta para a 
prevenção e combate ao 
assédio no local de trabalho a 
todos/as os/as trabalhadores/as. 
Divulgação no site do Instituto, 
redes sociais, intranet, correio 
eletrónico. 

GRH 
CIG 

GCRP 
 

Não 
envolve 
custos 

específicos 

Divulgações efetuadas. 
Semestral                 

2 ações por 
ano 
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VIII. Recomendações ao Conselho de Administração 

O quadro de pessoal do IPO Lisboa é marcadamente feminino, jovem e escolarizado: dos 2033 

profissionais, mais de 80% são mulheres; 53% têm entre 30 e 49 anos e 20 % têm menos de 30 anos; 

48% têm uma licenciatura e 11% um mestrado e/ou doutoramento. De entre os profissionais, 

64,29% dos homens e 66,75% das mulheres têm formação académica superior.  

Não obstante esta realidade e tendo o IPO Lisboa uma política de governação e de recursos 

humanos não discriminatória e respeitadora do princípio de salário igual para trabalho igual ou de 

valor igual, consta-te que, no conjunto, e com base em dados de 2020, as profissionais do sexo 

feminino têm uma remuneração base média inferior (- 281,94€) comparativamente aos homens. 

Dos 93 cargos de direção superior e intermédia, 63 são preenchidos por mulheres, o que 

corresponde 67,7%. Este valor reflete o facto de as profissionais do sexo feminino estarem 

maioritariamente representadas na instituição em quase todos os grupos profissionais. 

Perante esta realidade, a CEPIG do IPO Lisboa recomenda ao CA a criação das condições com 

vista à implementação das seguintes medidas: 

 Inclusão do princípio da igualdade de género em todos os documentos oficiais, 

designadamente Relatório de Gestão e Contas, Plano de Atividades e Orçamento, 

Regulamento Interno, Código de Ética, Manual de Acolhimento e Integração e outros; 

 Elaboração e/ou revisão de Código de Conduta e normas internas, com inclusão do 

princípio da igualdade de género e prevenção do assédio no trabalho; 

 Implementação de procedimento com vista à denúncia e combate ao assédio, assédio 

sexual e discriminação no local de trabalho; 

 Indicação nos cadernos de encargos e contratos com prestadores de serviços sobre 

representação equilibrada de mulheres e homens; 

 Integração, no plano de formação do IPO Lisboa, de ações sobre temática da igualdade 

de género; 

 Realização de conferência sobre igualdade de género no setor da saúde da 

Administração Pública; 

 Criação de um Plano de Ação para a Igualdade entre Mulheres e Homens.
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IX. Lista de abreviaturas 

 

CA   Conselho de Administração 

CF    Centro de Formação 

CEPIG   Comissão para a Execução do Plano para a Igualdade de Género  

CIG   Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género 

CIT   Contrato Individual de Trabalho 

CITE  Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego 

CT   Código do Trabalho 

CTFP  Contrato de Trabalho em Funções Públicas 

IPO LISBOA  Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E. 

GRH  Gestão de recursos Humanos 

GCRP   Gabinete de Comunicação e Relações Públicas 

LGTFP  Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas 

PIG   Plano para a Igualdade de Género 

SSO   Serviço de Saúde Ocupacional  
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X. Legislação/Referências 

Lei n.º 7/2009, de 20 de junho - DR n.º 30, 12/02/2009 

(Com as alterações introduzidas pela Lei n.º 90/2019 - Diário da República n.º 169/2019, Série 

I de 2019-09-04, pela Lei n.º 93/2019 - Diário da República n.º 169/2019, Série I de 2019-09-04, pela 

Lei n.º 14/2018 - Diário da República n.º 55/2018, Série I de 2018-03-19, pela Declaração de 

Retificação n.º 28/2017 - Diário da República n.º 190/2017, Série I de 2017-10-02, pela Lei n.º 

73/2017 - Diário da República n.º 157/2017, Série I de 2017-08-16, pela Lei n.º 28/2016 - Diário da 

República n.º 161/2016, Série I de 2016-08-23, Lei n.º 8/2016 - Diário da República n.º 64/2016, 

Série I de 2016-04-01, pela Lei n.º 120/2015 - Diário da República n.º 170/2015, Série I de 2015-09-

01, pela Lei n.º 28/2015 - Diário da República n.º 72/2015, Série I de 2015-04-14, pela Lei n.º 

55/2014 - Diário da República n.º 162/2014, Série I de 2014-08-25, pela Lei n.º 27/2014 - Diário da 

República n.º 88/2014, Série I de 2014-05-08, pelo Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 602/2013 

- Diário da República n.º 206/2013, Série I de 2013-10-24, pela Lei n.º 69/2013 - Diário da República 

n.º 167/2013, Série I de 2013-08-30, pela Lei n.º 11/2013 - Diário da República n.º 19/2013, Série I 

de 2013-01-28, pela Lei n.º 47/2012 - Diário da República n.º 167/2012, Série I de 2012-08-29, pela 

Declaração de Retificação n.º 38/2012 - Diário da República n.º 141/2012, Série I de 2012-07-23, 

pela Lei n.º 23/2012 - Diário da República n.º 121/2012, Série I de 2012-06-25, pela Lei n.º 53/2011 

- Diário da República n.º 198/2011, Série I de 2011-10-14, pelo Acórdão do Tribunal Constitucional 

n.º 338/2010 - Diário da República n.º 216/2010, Série I de 2010-11-08, pela Lei n.º 105/2009 - 

Diário da República n.º 178/2009, Série I de 2009-09-14, pela Declaração de Retificação n.º 21/2009 

- Diário da República n.º 54/2009, Série I de 2009-03-18) 

 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho - DR n.º 117, 20/06/2014 

(Com as alterações introduzidas pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, e pela Lei n.º 

25/2017, de 30 de maio) 

(Com as alterações introduzidas pela Lei n.º 84/2015, de 7 de agosto, pela Lei n.º 18/2016, de 

20 de junho, pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, pela Lei n.º 25/2017, de 30 de maio, pela Lei 

n.º 70/2017, de 14 de agosto, pela Lei n.º 73/2017, de 16 de agosto, pela Lei n.º 71/2018, de 31 de 

dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 6/2019, de 14 de janeiro) 

 

Lei n.º 62/2017, de 01 de agosto - DR n.º 147, 01/08/2017 

Lei n.º 60/2018 de 21 de agosto - DR n.º 160, 21/08/2018 

Despacho Normativo n.º 18/2019, de 21 de junho - DR n.º 117, 21/06/2019 

Resolução n.º 116/2012, de 13 de julho - DR n.º 155/2012, de 10/08/2012 

Resolução n.º 260/2017, de 30 de novembro - DR n.º 231, 30/11/2017 

 

http://cite.gov.pt/asstscite/downloads/legislacao/Lei_35_2014_alt_L82B_2014_L84_2015_L18_2016_L42_2016_L25_2017_L70_L73_2017_L71_2018_DL6_2019.pdf
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124417123/view
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124417123/view
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/124417106/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/114886221/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/108238705/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/108238705/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/108001409/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/108001409/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/75170436/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/75170436/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/74007209/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/74007209/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70152047/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70152047/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66970761/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/56348175/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/56348175/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/25343748/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/25343748/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/502979/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/502979/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/499541/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/499541/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/256998/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/256998/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/174796/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/179507/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/178501/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/668541/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/668541/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/309052/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/309052/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34514275/view
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34514275/view
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/605343/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/605343/details/maximized
http://cite.gov.pt/pt/legis/Lei_Geral_Trab_FP_indice.html
http://cite.gov.pt/asstscite/downloads/legislacao/Lei_35_2014_alt_L82B_2014_L84_2015_L18_2016_L42_2016_L25_2017_L70_L73_2017_L71_2018_DL6_2019.pdf
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